Competiția Lider European
Reguli și Instrucțiuni
Reprezentanța Comisiei Europene în România, în parteneriat cu Ministerul
Educației Naționale, organizează, în cadrul unei campanii educaționale pe teme
de interes despre Uniunea Europeană, concursul Lider European, care se
adresează tuturor elevilor de liceu din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a. Regulile
competiției sunt:
Articolul 1 – Obiective și teme:
Concursul Lider European este o activitate ce presupune creativitate și provocări,
care se adresează elevilor de liceu și reprezintă un mijloc de comunicare între
Reprezentanța Comisiei Europene și generațiile tinere și familiile acestora.
Concursul are rolul de a dezvolta abilitățile de lider ale elevilor și de a le face utile
în contextul activităților legate de valorile și temele europene.
Obiectivul concursului este de a spori și de a promova spiritul Uniunii Europene în
rândul tinerilor, având misiunea de a îmbunătăți potențialele abilități de lider ale
generației următoare, dar și de a dezvolta abilitățile de lucru în echipă și de
rezolvare a problemelor.
Competiția se concentrează pe dezvoltarea de proiecte în oricare dintre domeniile
social, economic, cultural și artistic, pe baza valorilor UE.
Articolul 2 – Subiecte ale proiectelor
Profesorii vor încuraja elevii de liceu să formeze echipe de câte 4 membri și să
identifice o problemă/ oportunitate în comunitatea locală.
Elevilor li se va cere să elaboreze un proiect, să îl prezinte online și, dacă este
selectat printre primele 3 cele mai bune, să îl prezinte personal, în ultima etapă a
concursului.
Proiectele implementate în cadrul concursului trebuie să se încadreze în unul din
următoarele domenii, care vizează comunitatea locală:
•
•
•
•

Social
Mediu înconjurător
Cultural
Afaceri/ economic

Câteva exemple, dar fără a se limita la acestea: asistență pentru vârstnici,
reciclarea materialelor, sănătate, asistență socială, educație, evenimente de
integrare culturală etc.

Odată ce problema / oportunitatea a fost identificată, echipa (elevii și profesorul
coordonator) va trebui să realizeze un proiect pentru a încerca să o rezolve,
respectiv să o fructifice.
Articolul 3 – Juriul și criteriile de selecție
Primele 8 cele mai bune proiecte vor fi premiate.
Un juriu alcătuit din cel puțin 4 membri va evalua proiectele în conformitate cu
următoarele criterii:
• Raportarea la valorile europene – până la 20 puncte
• Identificarea problemei, orientarea către găsirea de soluții, originalitate – până
la 10 de puncte
• Calitatea proiectului, coerența lucrului în echipă, sustenabilitatea – până la 20
de puncte
• Plan de implementare, logistică și resurse financiare – până la 20 de puncte
• Impactul asupra vieții de zi cu zi la nivel regional – până la 20 de puncte
• Calitatea prezentării – până la 10 puncte
Cu un punctaj total de 100 de puncte.
Cele mai bune 8 proiecte și echipe vor fi selectate pentru etapa finală.
În timpul etapei finale, se vor stabili câștigătorii celor 5 mențiuni și cele mai bune
3 echipe vor fi alese de juriu drept câștigătoare.
Afișare grilă de evaluare (link)
Articolul 4 - Eligibilitatea:
Competiția se adresează tuturor elevilor de liceru din clasele a IX a, a X a si a XI
a de liceu.
Fiecare echipă va fi alcătuită din patru membri. Membrii echipelor pot proveni din
clase diferite de a IX a, a X a si a XI a ale aceluiași liceu.
Fiecare echipă trebuie să fie coordonată de un profesor din aceeași școală, care
va fi responsabil pentru înscrierea și comunicarea cu organizatorii în pe tema
concursului.
Un profesor coordonator poate înscrie doar o echipă în concurs. Se pot înscrie mai
multe echipe din aceeași școală, conduse de profesori coordonatori diferiți.
Fiecare profesor coordonator își va înscrie echipa aparținând de liceul în cadrul
căruia acesta predă.

Pentru a fi eligibile, echipele trebuie să se înregistreze pe site-ul
www.europacasanoastra.ro, până la data de 31.10.2018, înainte de ora 24:00.
Numai profesorul va avea dreptul să înregistreze echipa.

Nicio echipă nu va fi autorizată să se înregistreze după acest termen limită.
Echipele care nu se înregistrează pe site nu vor putea participa la concurs.
Membrii echipei trebuie să fie informați cu privire la aceste Reguli și Instrucțiuni,
înainte de începerea activității în cadrul concursului.
Participanții la concurs nu pot avea niciun fel de legătură cu organizatorii
concursului Lider European (membrii Pomilio Blumm, Reprezentanța CE în
România, sau orice alt membru care a fost implicat în organizarea concursului).
Articolul 5 - Durata
Concursul Lider European se va desfășura în perioada septembrie-decembrie
2018. Data exactă a ceremoniei de decernare a premiilor va fi anunțată prin
intermediul site-ului web și comunicată direct finaliștilor.
Articolul 6 – Desfășurarea competiției
Competiția Lider European se va desfășura pe parcursul a 3 etape:
•

Etapa I: Înscrierea online

Înainte de 31 octombrie 2018, ora 24:00, profesorul coordonator al echipei trebuie
să acceseze site-ul web www.europacasanoastra.ro și să completeze formularul în
secțiunea „CONCURSUL LIDER EUROPEAN 2018”, sub eticheta „ÎNREGISTRAȚI-VĂ
ACUM”, cu datele sale de contact și datele tuturor membrilor echipei (numele
echipei, numele și data nașterii fiecărui membru al echipei), acceptând regulile și
condițiile.
Înregistrarea va fi considerată reușită dacă profesorul primește un e-mail de
confirmare din partea sistemului.
•

Etapa a II-a: Competiția online

Fiecare echipă înscrisă cu succes în competiție va fi rugată să pregătească și să
încarce pe site prezentarea unui proiect cu privire la subiectele de interes
menționate anterior și în care sunt evidențiate relația cu Europa și ajutorul
financiar pe care Europa ar putea să-l acorde.
Reprezentanța Comisiei Europene în România dorește să asigure șanse egale
tuturor participanților, inclusiv în ceea ce privește timpul pe care aceștia îl au la
dispoziție pentru conceperea proiectului. În consecință, proiectele care se află deja
în desfășurare nu pot fi înscrise în Concursul „Lider European”.
Prezentările trebuie să respecte următorul format:

•

•

Prezentare Power Point, cu text și imagini de până la 20 de pagini
(slides), inclusiv prima pagină, de prezentare a echipei/ proiectului, și
ultima, de

încheiere (nu mai mult de 150 de cuvinte pe fiecare pagină) și dimensiunea
maximă de 30 MB sau
Videoclip, format .avi, .mov, .mp4, cu o durată maximă de 3 minute și
dimensiunea maximă de 750 MB.

Prezentarea ar trebui să acopere următoarele subiecte:
• Ideea proiectului
• Descrierea modului în care va fi aplicat proiectul
• Scurtă descriere a echipei și a abilităților membrilor
• Etapele prevăzute pentru atingerea obiectivului
• Nevoi pentru resurse externe
Textele pot fi în limba română sau în engleză.
Termenul limită pentru încărcarea a proiectului pe site este 14 noiembrie 2018 ora
24:00.
Proiectele încărcate corect vor fi evaluate de un juriu (format din organizatori,
Reprezentanța Comisiei Europene din România, jurnaliști/ lideri de opinie/
profesori), pentru a selecta cele mai bune 3 echipe care vor participa la finală
(etapa 3).
•

Etapa a III-a - Finala

Finala concursului va avea loc la București, la sediul Reprezentanței Comisiei
Europene, între 4 decembrie și 16 decembrie 2018 (Finaliștilor li se vor comunica
data, durata și locul exact).
Membrii echipelor și profesorii care îi însoțesc vor beneficia de cazare, iar
cheltuielile de călătorie pentru a ajunge la București (dacă se solicită) vor fi
acoperite de organizatori.
Cele 3 echipe cu cel mai mare punctaj din etapa anterioară vor fi invitate să-și
prezinte proiectul în fața publicului format din reprezentanți ai Comisiei Europene,
jurnaliști, invitați. Fiecare echipă trebuie să realizeze prezentarea ținând cont de
următoarele:
• Numai elevii vor avea permisiunea să prezinte proiectul; profesorilor nu le va
fi permis să prezinte.
• Timpul maxim permis pentru prezentare este de 10 minute; la sfârșitul acestui
interval de timp echipa va fi oprită și vor avea microfonul oprit; cronometrul nu
va fi întrerupt pentru niciun motiv odată ce a fost pornit;

• Dispozitivul AV va fi disponibil pentru prezentare și va consta într-un sistem
de sunet cu microfon, un laptop cu software licențiat pentru PowerPoint, un player
video, proiector si ecran de proiectie.

Juriul va vota cele 8 proiecte în conformitate cu grila de evaluare, iar la finalul
jurizării, cele mai bune 3 echipe vor primi un premiu special.
Echipa câștigătoare va fi echipa cu cel mai mare punctaj.
Articolul 7 - Premiile
Este prevăzută acordarea unor diplome de participare pentru toți membrii
echipelor, inclusiv a profesorilor, înscriși în competiția Lider European. Fiecare
profesor coordonator va avea acces să le descarce de pe site pentru a le distribui
membrilor echipei.
În cadrul etapei finale, se vor acorda premii fiecărei echipe finaliste, constând în
premii în numerar, transfer bancar sau cec:
•
•
•
•

700
500
300
100

de
de
de
de

euro
euro
euro
euro

pentru
pentru
pentru
pentru

locul I;
locul al II lea;
locul al III lea;
fiecare din cele 5 mențiuni.

Valoarea maximă a sumelor pentru cele 8 echipe va fi în limita a 2.000 EUR.
Premiul în bani trebuie să finanțeze un rezultat clar și o continuitate a proiectului,
nu se va putea utiliza în alte scopuri de către membrii echipei sau ai școlii.
Articolul 8 – Responsabilitate și corectitudine
În cadrul concursului Lider European, Reprezentanța Comisiei Europene își rezervă
dreptul de a descalifica și / sau exclude o echipă, în cazul în care aceasta nu
respectă prezentele Reguli și Instrucțiuni sau are un comportament incorect.
Spiritul european, neîncălcarea regulilor, respectul, prietenia, spiritul de echipă,
egalitatea, respectarea unor reguli scrise și nescrise, cum ar fi integritatea,
solidaritatea, toleranța, excelența și bucuria, constituie pietrele de temelie ale unui
joc corect, promovate prin competiția Lider European.
Organizatorii își rezervă dreptul de a efectua orice modificare neprevăzută, care
poate apărea aducând amendamente regulilor în timpul desfășurării concursului.
Articolul 9 – Drepturi
Fiecare membru al echipei va fi responsabil de obținerea autorizațiilor și drepturilor
pentru materialele folosite in prezentare, inclusiv idei și brevete, imagini, clipuri
video, muzică etc.
Articolul 10 – Declarație de confidențialitate

Membrii echipelor finaliste, trebuie să prezinte, înainte de finală, o declarație
completă și semnată cu privire la procesul de prelucrare a datelor personale pe
site si pentru posibila utilizare a imaginilor care ar putea fi realizate în timpul
concursului.
Documentul trebuie să fie semnat de părinți sau autorizat în numele acestora dacă
elevul nu are 18 ani.
Articolul 10 – Help desk
Pentru orice nelămurire sau solicitare de informații suplimentare, vă rugăm să
utilizați următoarea adresă de e-mail: europeanleader@europacasanoastra.ro

Întrebări frecvente:
•

Cum mă înscriu?

Pentru a fi eligibilă pentru concurs, fiecare echipă, prin intermediul unui profesor
coordonator, va trebui să completeze un formular de înregistrare pe site-ul
www.europacasanoastra.ro cu:
 Numele profesorului și al școlii + numărul de telefon + adresă de e-mail
 Numele și prenumele fiecărui membru al echipei + clasă + data nașterii
Fiecare echipă trebuie să aibă își găsească un nume.
•

Trebuie să plătesc o taxă de participare?

Nu, participarea la concurs este gratuită.
•

Câte echipe pot participa din fiecare școală?

Nu există o limită impusă cu privire la numărul de echipe din aceeași școală care
pot participa la concurs. Fiecare echipă trebuie să fie coordonată de un profesor
diferit.
•

Pot participa cu împreună cu alți colegi care vin din clase diferite?

Da, echipa poate fi compusă din membri provenind din clasele IX-XI ale aceleiași
școli.
•

Sunt profesor, pot fi responsabil pentru mai multe echipe?

Nu, un profesor poate fi responsabil pentru o singură echipă.
•

În timpul pregătirii proiectului, pot accesa alte informații online?

Da, puteți accesa resurse online sau cărți.
•

Va fi disponibil un ajutor financiar pentru acoperirea costurilor de
transport și/sau cazare asociate participării în finală?

Costurile de călătorie (bilete de tren) și cazare (hotel și mese) pentru cei 4 membri
și profesorii coordonatori ai echipelor clasate pe primele 3 locuri (în cazul în care
aceștia provin din alt oraș decât București) vor fi suportate de organizatori.

•

Dacă un membru al echipei nu este disponibil, echipa mai poate
participa în absența acestuia?

Da, echipa va participa cu membrii disponibili la momentul respectiv.
•

În cazul în care profesorul coordonator nu este disponibil, echipa poate
participa la eveniment?

Da, echipa poate participa după ce a contactat organizatorul pentru înlocuirea
profesorului coordonator.
Pentru orice altă solicitare de informații, vă rugăm să contactați organizatorii:

europeanleader@europacasanoastra.ro

